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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn 

(PCTT&TKCN) và đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều năm 2021 

  

 

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và 

đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều năm 2021, 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tình 

hình thiên tai năm 2021 có những diễn biến phức tạp, khó lường, bão và áp thấp 

nhiệt đới có khả năng xuất hiện sớm. Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời 

với mọi diễn biến phức tạp của thời tiết và đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, 

tài sản của Nhà nước và nhân dân, các công trình thuỷ lợi, đê điều hạn chế thấp 

nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND thành phố Vĩnh Yên yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

I. NHIỆM VỤ CHUNG  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống thiên tai, 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 

26/02/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 

thiên tai; Kế hoạch số 182/KH/TU ngày 27/5/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh và các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của 

UBND thành phố về phòng ngừa, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên 

địa bàn thành phố. 

2. Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2020, triển khai phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2021. Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực để tổ 

chức triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư. Đẩy mạnh hoạt động của 

Quỹ PCTT, xây dựng kế hoạch, triển khai thu, chi Quỹ theo đúng quy định. Thực 

hiện lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; 

nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường công tác thông tin, phổ biến kiến thức 

PCTT; tập huấn công tác PCTT cho lực lượng làm công tác PCTT các cấp. 

3. Hoàn thành công tác sửa chữa, tu bổ, bảo dưỡng hệ thống công trình thuỷ 

lợi, công trình phòng, chống thiên tai thuộc UBND thành phố quản lý; Tổ chức 

kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng đối với các công trình; ngăn chặn và xử lý 

các hành vi vi phạm an toàn công trình đề điều, thủy lợi, kiên quyết xử lý đối với 

các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý 



2 

 

 

an toàn công trình thủy lợi, nhất là an toàn tại các hồ chứa trên địa bàn quản lý; 

xây dựng phương án, kế hoạch để xử lý tốt nhất các tình huống có thể xảy ra. Chủ 

động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại 

chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ). 

4. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể và các cơ quan có liên quan theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

PCTT&TKCN trong phạm vi, chức trách đơn vị mình. 

5. Bố trí kinh phí, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện cần thiết 

để tham gia công tác PCTT&TKCN theo sự chỉ đạo, điều động của Chủ tịch 

UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố trong trường 

hợp cần thiết.  

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố: Là cơ quan chỉ huy, điều hành 

thống nhất mọi hoạt động về công tác PCTT&TKCN trên địa bàn thành phố; giúp 

UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ theo khoản 4, Điều 21, Nghị định 

160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; điều phối công tác PCTT&TKCN 

của các xã, phường, các phòng, ban, đơn vị, cơ quan trên địa bàn thành phố. 

2. Phòng Kinh tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 

thành phố)  

- Tham mưu giúp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố xây dựng kế hoạch 

PCTT&TKCN của thành phố; các phương án PCTT&TKCN cấp thành phố, kiểm 

tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình PCTT trước mùa mưa bão. 

- Hướng dẫn các xã, phường, các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch PCTT&TKCN năm 2021, phương án, các biện pháp phòng chống và khắc 

phục hậu quả thiên tai. Là đầu mối phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và các cơ 

quan trên địa bàn thành phố về công tác PCTT&TKCN. Cập nhật và cung cấp kịp 

thời tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, thiên tai, các hồ và các công trình 

phòng chống thiên tai khác để tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành 

phố kịp thời ban hành các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên đến các cấp, các ngành, 

các đơn vị trên địa bàn.  

- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác 

PCTT&TKCN trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2021 của UBND thành phố đối với các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, phường, báo cáo UBND thành phố. 

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường 

tiếp tục triển khai Luật phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật; tổng hợp, tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch thu Quỹ PCTT 

năm 2021 trên địa bàn thành phố. 

- Tổng hợp tình hình thiệt hại chung toàn thành phố, báo cáo, đề xuất với 

UBND tỉnh, thành phố về các cơ chế hỗ trợ theo quy định; có kế hoạch và tiếp nhận 

đầy đủ cơ số về giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp,.. để cung 

ứng và khôi phục kịp thời sản xuất, ổn định đời sống người dân khi thiên tai xảy ra.  
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3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

- Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng quân đội trên địa bàn 

thành phố trong công tác PCTT&TKCN, xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN của 

đơn vị mình; hướng dẫn cơ quan quân sự các xã, phường xây dựng kế hoạch, 

phương án tìm kiếm cứu nạn; tăng cường lực lượng xử lý các tình huống khi có 

thiên tai xảy ra. 

- Xây dựng phương án, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa 

bàn thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN như: hộ đê, ứng phó với sự cố bão, lụt; 

cháy nổ, cứu sập, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra; có 

trách nhiệm xây dựng phương án, bố trí lực lượng ứng cứu kịp thời cho các công 

trình thuỷ lợi và công trình PCTT khác. 

4. Công an thành phố 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra,ngăn chặn và xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi và các công trình phòng chống thiên 

tai; tổ chức, chỉ đạo phân luồng giao thông khi xảy ra mưa, bão; đảm bảo an ninh 

trật tự và giao thông thông suốt trên địa bàn thành phố trong mọi tình huống. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy 

nổ và kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ,... các nơi 

có nguy cơ cháy nổ cao để các tổ chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh biết phòng, 

tránh hạn chế thấp nhất việc cháy nổ có thể xảy ra, đồng thời  kiên quyết xử lý các 

tổ chức, cá nhân vi phạm. 

- Chủ trì, tham mưu giúp BCH PCTT&TKCN thành phố huy động lực 

lượng, phương tiện chuyên dùng của ngành, hiệp đồng với Ban Chỉ huy Quân sự 

thành phố, UBND các xã, phường để thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. 

5. Phòng Quản lý đô thị 
- Phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý 

tình trạng lấn chiếm, san lấp ao, hồ, đầm, sông, kênh mương trái phép.  

- Phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng kiểm tra hệ thống 

thoát nước đô thị, các cửa thu, các điểm có nguy cơ ngập úng; xây dựng Phương án 

đảm bảo tiêu thoát nước, không làm ảnh hưởng tới dòng chảy. 

6. Phòng Lao động TB&XH: Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đảm bảo 

nhân lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Tham mưu 

giúp UBND thành phố giải quyết, trợ giúp kịp thời cho các gia đình bị thiệt hại 

nặng do thiên tai gây ra. 

7. Thanh tra thành phố: Xây dựng kế hoạch chi tiết thanh tra, kiểm tra 

công tác thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN tại các đơn vị, UBND các xã, phường. 

Tham mưu UBND thành phố xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm, không chấp hành Luật Đê điều; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Thuỷ lợi 

và các quy định khác có liên quan.  

8. Phòng Tài chính và Kế hoạch: Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên 

quan tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra đề xuất mức hỗ trợ khôi phục 

sản xuất, khắc phục hư hỏng công trình, kịp thời báo cáo UBND thành phố xem 

xét và phê duyệt. 
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9. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với phòng, ban liên quan xây dựng kế hoạch dự phòng 

vật tư, hoá chất, phương tiện phục vụ xử lý nguồn nước, khắc phục ô nhiễm môi 

trường. Theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình thiên tai để xả 

thải gây ô nhiễm môi trường. 

- Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước khi thiên tai xảy 

ra. Có phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường 

trên địa bàn.  

10. Văn phòng HĐND&UBND 

- Phối hợp với phòng Kinh tế tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét các đề xuất, xử 

lý các văn bản, kiến nghị của các phòng, ban, UBND xã, phường trong thời gian 

sớm nhất (theo quy định). Trình UBND thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị 

hoặc văn bản chỉ đạo, truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố 

trong lĩnh vực PCTT&TKCN. 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, 

phương án bảo vệ môi trường trước và sau thiên tai; phối hợp với Trung tâm Y tế 

thành phố tham mưu cho UBND thành phố các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

khi có thiên tai xảy ra. 

11. Phòng Văn hóa, TT và TT: Tham mưu giúp UBND thành phố, BCH 

PCTT&TKCN thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra đối 

với các công trình văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, thể 

thao, du lịch, quảng cáo, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, hạ tầng thông 

tin,... trên địa bàn thành phố thuộc phạm vi quản lý. 

12. Trung tâm Văn hoá, TT và TT: Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan 

Thường trực BCH PCTT&TKCN thành phố tổ chức tuyên truyền chỉ thị, chủ 

trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, các văn bản về công tác 

PCTT&TKCN của thành phố. Thông tin kịp thời những diễn biến về mưa, bão và 

các thiên tai khác để các cơ quan liên quan và nhân dân chủ động các biện pháp 

phòng, chống. 

13. BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng 

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý các dịch vụ công ích trên địa bàn, chỉ đạo các 

đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích, xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng chặt tỉa 

cành cây xanh trên các tuyến đường đô thị có khả năng gẫy, đổ trên toàn địa bàn 

thành phố. 

- Chủ động kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích nạo vét 

toàn bộ hệ thống cống, rãnh thoát nước đô thị theo Hợp đồng ký kết, đặc biệt tại 

các điểm có nguy cơ ngập úng và bố trí lực lượng trực khi có mưa to để kịp thời 

khơi thông dòng chảy tại các cửa thu nước đảm bảo việc tiêu úng. 

14. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố: 

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các phòng, ban, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, vận 

động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về PCTT&TKCN và chủ động truyền 

đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ năng cho hội viên và nhân dân về phòng ngừa, ứng 

phó với thiên tai, tích cực tham gia công tác PCTT&TKCN. 
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15. Điện lực Vĩnh Yên: Xây dựng kế hoạch, phương án cung cấp điện 

đảm bảo đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong mùa mưa bão; duy 

trì hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn thành phố; đảm bảo an toàn cho đường dây, trạm điện và con 

người; cung cấp đủ nguồn điện cho các trạm bơm phục vụ tiêu úng.  Kịp thời 

cắt điện, xử lý hệ thống điện lưới khi có thiên tai xảy ra làm cây gãy, đổ vào 

hệ thống điện đảm bảo an toàn tính mạng cho con người và phương tiện tham 

gia giao thông. 

16. Trung tâm Viễn thông Vĩnh Yên: Xây dựng phương án đảm bảo 

thông tin liên lạc thông suốt phục vụ cho công tác PCTT&TKCN 24/24 giờ. 

17. Trung tâm Y tế thành phố: Phối hợp với các đơn vị có liên quan 

của UBND thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; dự trữ 

đủ cơ số thuốc phòng chống dịch bệnh và làm sạch môi trường khi có thiên tai 

xảy ra. 

18. Xí nghiệp Thuỷ lợi Vĩnh Yên 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống các trạm bơm tiêu úng để có thể vận 

hành được ngay khi cần thiết, chủ động tiêu nước đệm, tiến hành nạo vét, khơi 

thông các tuyến kênh tiêu nội đồng trên hệ thống do Xí nghiệp quản lý. 

- Xây dựng kế hoạch chống úng, chống hạn cho nông nghiệp năm 2021 

đảm bảo phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

- Tiến hành nạo vét, tháo dỡ các vật cản trên hệ thống sông tiêu, luồng 

tiêu, trục tiêu theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 

25/01/2021 của UBND tỉnh. 

19. UBND các xã, phường 

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN năm 2021, tiến hành tổng kết 

công tác PCTT&TKCN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Xây dựng 

kế hoạch PCTT&TKCN phù hợp với thực tế của địa  phương, bố trí và huy 

động nguồn nhân lực để có thể kịp thời huy động khi có thiên tai xảy ra.  Thực 

hiện tốt kế hoạch, phương án PCTT&TKCN năm 2021 của thành phố và của 

địa phương. 

- Xây dựng phương án và tổ chức di dời, bảo vệ dân ở những vùng chịu ảnh 

hưởng của bão, ngập úng đến nơi an toàn. Chủ động nguồn ngân sách của địa 

phương và các nguồn khác theo quy định để khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản 

xuất và đời sống nhân dân khi xảy ra thiên tai. 

- Có kế hoạch dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân 

dân đảm bảo trong mùa mưa bão. 

- Tiến hành nạo vét, tháo dỡ các vật cản trên hệ thống sông tiêu, luồng 

tiêu, trục tiêu theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 

25/01/2021 của UBND tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thu, nộp Quỹ PCTT năm 2021 gửi về Ban 

Quản lý Quỹ PCTT tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định. 
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20. Các tổ chức, cá nhân: Thường xuyên theo dõi các thông tin trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về tình hình, diễn biến thiên tai để chủ động 

phòng, chống, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vật tư, lực lượng để tham gia 

vào công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai khi được sự huy động 

của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

phường, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị này./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT. Thành uỷ, HĐND TP; 

- CT, các PCT; 

- UB MTTQ, các Tổ chức CTXH TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Thành viên BCH PCTT&TKCN TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tân 
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